
HTML%version Tekstversion

Headerillustration: Bjarke Myrthu DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

Crowdfunding - det nye sort
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Støt din freelancekolleger ude i verden

Ude i verden - hjemme hos dig
Det er 25 freelancejournalisters målsætning at formidle alle de sjove, spændende, kritiske, vanvittige,
forfærdelige, rystende, komplekse og glædelige historier fra det store udland, som ikke bliver formidlet af de
klassiske nyhedsmedier i deres hungren efter konstante breaking news.

Bliv meget klogere på det nye projekt her og se, hvordan du kan bakke aktivt op

Foto: War Zone Exhibition 2016

Freelancejournalisters arbejde i krigs- og
katastrofezoner skal flashes

Crowdfunding skaffer de sidste udstillingsmidler
FreelanceGruppens bestyrelse har valgt at støtte udstillingen War Zone
Freelance Exhibition 2016.

Du kan også støtte udstillingen på forskellige måder.

Læs mere om kampagnen - se videoen - og bidrag til det gode formål

Medlemstilbud: Bogmarkedet til nedsat pris

BogMarkedet er bogbranchens onlinetidsskrift og forum for drøftelser af
faglige spørgsmål og for udveksling af information af relevans for
forlæggere og boghandlere og andre af bogbranchens interessenter.

Gå ombord i det gode tilbud her

Illustration: Facebook

FreelanceGruppen er på Facebook

Vi deler nyheder, links, artikler og alt muligt andet freelanceguf med dig.

Direkte til synes godt om-knappen

Barsel: Et skridt frem og to tilbage...

Den netop etablerede barselsfond for selvstændige er blevet skrottet
igen. Et væsentligt tilbageskridt for små selvstændige - både kvinder og

mænd! 

Fonden trådte i kraft i august i år og skulle gøre det muligt både at
være selvstændig og få børn. Men nej - fonden lukket og slukket igen,
inden den fik udbetalt så meget som en krone til nogen.

Den kunne have boostet selvstændighedsmodet hos kvinder og have
fået mænd med selvstændig virksomhed til at tage barsel. Men nej -
barselsballet er forbi, inden det begyndte.

Læs mere her

Økonomien er også en faktor...
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